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Resumo 

Este estudo procurou identificar a relação entre a disponibilização dos 
produtos verdes no varejo e o consumidor de produtos verdes. Identificamos os 
métodos que o varejo tem implantado para produtos verdes, como ele vem 
acompanhando as tendências do consumidor consciente e como tem sido a 
aceitação desses produtos, pelo consumidor, no varejo. A metodologia 
empregada foi baseada em perguntas e entrevistas com consumidores e 
responsáveis pela disponibilização dos produtos sustentáveis dentro do varejo. 
As entrevistas com os gestores do varejo indicaram uma grande preocupação por 
parte das empresas em relação aos produtos sustentáveis e ecológicos. Ficou 
evidente que as estratégias de disponibilização de produtos ecológicos e 
sustentáveis dentro do varejo são falhas. Muitos consumidores não entendem 
porque esses produtos são mais caros, se é alguma jogada de marketing dos 
varejos, ou se existe um real benefício em adquiri-los. 

Palavras-chaves: Varejo; Sustentabilidade; Produto Ecológico; Disposição. 

 

Introdução 

Durante séculos, as questões ambientais globais não receberam o tratamento 

e olhar necessário e, hoje, as empresas e pessoas passaram a apostar em um 

estilo de vida mais verde e sustentável (SHRIVASTAVA, 2010). O movimento 

contra o aquecimento global e o desmatamento, o incentivo à reciclagem, entre 

outros, afetaram o pensamento de grande parte da população, tornando o 

consumidor mais consciente na hora da compra de diversos produtos (FRAJ-

ANDRÉS; MARTÍNEZ-SALINAS, 2007). 
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Os alimentos orgânicos, por exemplo, passaram a ser bastante consumidos 

hoje, apesar de apresentarem maior custo ao consumidor, quando comparados 

aos tradicionais. Esse aumento da frequência de compra demonstra um novo 

segmento surgindo no mercado, levando as empresas a criarem novas estratégias 

para atrair esse público. Nos últimos anos, as empresas têm ampliado suas 

linhas, lançado produtos ecologicamente corretos, com embalagem reciclaveis e 

reutilizáveis (LEE, 2009). 

Segundo Sherh, Mittal, Newman (2011, apud PIMENTA et al, 2007), o 

comportamento do consumidor é definido como “as atividade físicas (visitar 

lojas, conversar com vendedores e emitir um pedido de compra) e mentais 

(julgar a qualidade de uma marca ou serviço, fazer interferência sobre a 

qualidade de um produto) realizadas por clientes que resultam em decisões e 

ações diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e 

serviços”. Escolher uma loja, avaliando os tipos de varejistas e seus 

concorrentes, envolve a combinação de vários fatores, que vão desde o estilo de 

vida do consumidor, visão de compra, variáveis econômicas etc. 

Alguns estudos de imagem, isto é, aquilo que a empresa quer projetar, 

foram feitos no ambiente mercadológico. Um artigo clássico nesse setor foi de 

Pierre Martineau, em 1958, intitulado “The Personality of the Retails Store” 

Esse artigo iniciou um processo pelo qual o varejo passou a ser tratado com um 

enfoque diferenciado na área do marketing, trazendo à luz do comércio varejista 

a importância de determinados fatores que contribuíam com o sucesso nessa 

atividade. 

  Segundo ele, as lojas do varejo devem apresentar uma personalidade, 

baseada em suas características funcionais e suas propriedades psicológicas, de 

maneira que crie uma empatia com o consumidor. Nesse sentido, algumas 

pesquisas foram realizadas, procurando elucidar a preferência do consumidor em 

relação a um estabelecimento em detrimento a outro. Esses estudos sobre o 

comportamento do consumidor auxiliam no aumento da eficiência comercial de 

uma organização, uma vez que o consumidor relata o que considera ideal. 
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Segundo Swan e Futrell (1980 apud BARBOSA, TEIXEIRA, 2005), “é o estudo 

da imagem que proporciona ao varejista uma visão do seu negócio, visto pelos 

olhos do seu cliente”. Assim, o varejista pode alterar a imagem potencial de 

uma loja, sem mudar seus atributos específicos, influenciando o comportamento 

dos consumidores. As pesquisas realizadas com o intuito de perceber a imagem 

de um estabelecimento aos olhos dos consumidores utilizaram quatro vertentes: 

descrever a imagem segundo a percepção dos consumidores, relacionar a 

imagem da loja com a questão da lealdade do consumidor, determinar os 

atributos percebidos pelos consumidores e, finalmente, verificar os instrumentos 

e as técnicas utilizadas para a mensuração da imagem percebida pelos 

consumidores. 

Outro conceito necessário a se entender é a Categorização dos produtos 

(DOMINGUES; MARTINS, 2004). A categorização consiste em gerenciar categorias 

como unidades estratégicas de negócios para produzir resultados comerciais 

melhorados, através da concentração de esforços em entregar maior valor ao 

consumidor (SIQUEIRA, 2008). Uma coisa que se preza dentro da dinâmica do 

varejo é a resposta rápida do consumidor, ou seja, o Quick Response, focando, 

portanto, em estratégias que influenciem a compra por impulso ou a atenção do 

consumidor. Dentro dos supermercados, por exemplo, a categorização se dá 

através dos setores, criando gôndolas com produtos semelhantemente 

agrupados, diminuindo o tempo de procura do consumidor, gastos etc, 

lembrando que é muito mais fácil manter um cliente a buscar um novo. Oferecer 

os melhores atendimentos a eles é determinante. 

Segundo Kotler (2000) nem todo consumidor é igual, e cada um possui um 

papel no processo de compra de um produto (REAMI, CARRERA, CALVO, 2009). 

Saber como lidar e identificar cada um desses “personagens” leva a estratégias 

de marketing diferentes. Segundo Kotler, há cinco papéis principais: o iniciador, 

o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário. A categorização dos 

produtos no varejo está mais direcionada ao comprador. No entanto, ele 

também acaba envolvendo os outros papeis, uma vez que, ao conhecer um novo 

produto, ele pode repassar esse conhecimento para outros consumidores (CHIOU; 

PAN, 2009). Desse modo, não há como separar facilmente estratégias voltadas 
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apenas para um papel exclusivo de consumidor, pois este, em determinado 

momento, fará parte de um e num outro estará atuando em outro papel. 

A variedade dos produtos oferecidos para os consumidores, os critérios 

para estoque e a eliminação dos produtos das categorias compõem a área de 

sortimento, possibilitando uma melhor composição dos produtos. A variedade de 

sortimento é caracterizada pelos consumidores como um importante fator de 

escolha de uma loja. Assim, a realização de uma análise de sortimento de 

categoria eficiente e a definição de um portfólio de produtos pode gerar muitos 

benefícios ao estabelecimento. 

Como este estudo focou apenas o ramo dos produtos ecológicos no 

mercado, foi importante definir o que é um produto sustentável e ecológico, 

conhecer como ele chegava ao varejo, e conhecer e caracterizar esse novo 

consumidor consciente que surge no mercado “verde”. Do mesmo modo, 

devemos compreender como as empresas do grupo varejista têm incorporado e 

adaptado essa nova gestão de produtos sustentáveis em suas práticas.  

Nos últimos anos, a discussão sobre desenvolvimento sustentável ganha corpo 

e sua incorporação nas estratégias de grandes Grupos Multinacionais tem 

mostrado ser uma tendência e mesmo uma necessidade em muitos países. 

Desse modo, é importante saber, primeiramente, o que o setor varejista 

pode oferecer, nesse sentido, aos consumidores e à sociedade. Alguns grupos já 

inseriram o desenvolvimento sustentável em suas estratégias. No setor de 

supermercados, algumas redes multinacionais já desenvolvem projetos de 

sustentabilidade, gerando impactos ambientais positivos na distribuição de 

alimentos e geração de resíduos nas lojas. 

Para caracterizar um produto como sustentável ou não, é preciso analisar seu 

ciclo de vida, ou seja, desde sua extração até seu pós-consumo, avaliando e 

então comparando a um produto padrão: a sua qualidade, função e nível de 

satisfação. Os produtos ecológicos, porém, possuem certa complexidade quando 

tentamos avaliar qual sua sustentabilidade em relação a um produto padrão 

(DANGELICO; PUJARI, 2010). 
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O surgimento de novos processos produtivos, entre eles o orgânico, 

caracterizando uma produção diferenciada, na ausência de fertilizantes químicos 

e agrotóxicos (LOMBARDI, MOORI, SATO, 2004) criou uma nova categoria de 

produtos no varejo. Nas prateleiras de supermercados, os produtos orgânicos são 

cada vez mais comuns. As normas que vão desde as primeiras etapas de 

produção até a embalagem, sempre preservando os recursos naturais, devem ser 

sempre respeitadas.  

Com novos canais de distribuição e comercialização, os produtos orgânicos 

alcançaram um maior número de consumidores, aumentando a demanda. O 

consumo de produtos orgânicos cresce 30% a cada ano no Brasil e já existem 

7063 produtores certificados (ORMOND, 2002). A veracidade dos produtos é dada 

pela certificação emitida através de órgãos competentes e pela impressão de um 

selo de certificação na embalagem do produto. 

Para FONSECA, GUERRA NETO, de LA SOTA SILVA, 2008, num mercado 

altamente competitivo, fatores como design, conveniência, embalagem, 

apresentação, imagem da marca, segurança alimentar, entre outros são fatores 

que influenciaram na decisão de compra.  

Para atender a diversidade dos grupos de consumidores existente no 

mercado e atender às suas necessidades, é preciso estudar a fundo as 

preferências do público alvo de cada varejo (GONZÁLES et al, 2008). Nesse 

sentido, identificar as características da ambientação da loja do varejo que são 

relevantes ao consumidor é bastante importante. 

Atualmente, as grandes redes de supermercados estão investindo muito 

para dar maior visibilidade aos produtos ecológicos nas gôndolas, com o objetivo 

de atrair novos consumidores e torná-los fiéis a esses produtos. Alguns desses 

supermercados possuem fazendas próprias, enquanto outros mantêm parcerias 

com associações de agricultores que abastecem, diariamente, suas gôndolas. 

Uma pesquisa realizada com 138 moradores da região metropolitana da 

cidade de São Paulo, realizada em 2002, 97,8% dos entrevistados consideravam 

mais importante a rotulagem de produtos para identificar sua origem.  A origem 
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foi considerada o item mais importante para a aquisição dos produtos. Entre 

todos, 98,5% já haviam ouvido falar em produtos orgânicos. Do total, 89,8% 

acreditavam que o uso de orgânicos poderia influencia no equilíbrio do meio 

ambiente. A pesquisa concluiu que, dentre as diversas variáveis identificadas, a 

melhora do meio ambiente pela substituição dos agrotóxicos é o fator que mais 

influencia a compra de produtos orgânicos pelo consumidor. 

Quanto ao perfil do consumidor, concluíram que tanto homens quanto 

mulheres se preocupavam com os alimentos que consomem. Grande parte dos 

entrevistados possuía curso superior e eram usuários da Internet. A televisão 

mostrou ser o meio de comunicação que mais atinge os consumidores. 

Metodologia 

Visitamos as lojas de varejo onde há produtos ecológicos à venda. Nessa 

etapa, realizamos entrevistas com os gerentes ou os responsáveis pela disposição 

do setor dos produtos ecológicos, para definirmos se houve ou não uma 

estratégia de marketing por trás, assim como elucidar as diferentes opiniões e 

estratégias utilizadas.  

As perguntas foram formuladas de acordo com a falta de conhecimento existente 

para poder responder o maior número possível de dúvidas. A pesquisa consistiu 

em sete perguntas (“P”) Qualitativas Exploratórias. Elas tinham como objetivo 

não minimizar e resumir as respostas dos entrevistadores, uma vez que 

consistiam em perguntas abertas, mas sim explorá-las mais e formar um 

conhecimento mais amplo sobre o assunto. 

P1 - De que maneira são organizados, em termos de localização e 

prateleiras, os produtos sustentáveis? Justificativa da escolha. 

P2 - Baseados em que são escolhidos os fornecedores de produtos 

ecológicos? 

P3 - Existe algum limite em relação ao preço dos produtos padrões para 

taxar os produtos sustentáveis? 

P4 - Os produtos ecológicos perecíveis são adquiridos pelo varejo em 

consignação?  
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P5 - Quais estratégias o varejo são desenvolvidas em relação aos produtos 

sustentáveis no sentido dos consumidores entenderem por que são mais 

caros? 

P6 - O ambiente imediato à localização dos varejos, de mesma rede, ou a 

presença de concorrentes, influencia a quantidade de produtos ecológicos 

que serão disponibilizados para os consumidores? Há promoções exclusivas 

com algum objetivo em especial? 

P7 - Quais são as estratégias de disponibilização desses produtos a fim de 

atrair o consumidor e aumentar a frequência de compra?  

 

A melhor maneira é observar as estratégias implementadas no varejo, 

observar o processo de compra e depois entrevistar os shoppers dos produtos 

sustentáveis, que fez parte da segunda etapa. Essa segunda etapa consistiu em 

entrevistas realizadas com os consumidores e shoppers dos produtos ecológicos. 

Saber o porquê da compra, se eles identificam ou não os fatores psicológicos das 

estratégias varejistas, se há compra por impulso etc contribuirá para o 

entendimento desse projeto. Todas as perguntas realizadas foram formuladas 

pelo próprio solicitante, visando preencher as principais lacunas sobre o tema. 

As perguntas aplicadas nessa segunda etapa foram: 

        P1 - Qual sua visão sobre sustentabilidade? 

        P2  - O que é um varejo sustentável? 

        P3  - Que produtos compra e em que quantidade? 

        P4  - Que produtos gostaria de comprar e não encontra? 

        P5 - Como deve ser a exposição de produtos sustentáveis no varejo? 

Resultados 

Uma das empresas analisadas neste estudo foi o Pão de Açúcar, uma 

grande rede de supermercados localizada em diversos estados no Brasil (PÃO DE 

AÇÚCAR - Relatório visita Supermercado Pão de Açúcar). O Pão de Açúcar tem se 

mostrado um grande exemplo de como aliar uma cultura que visa a 

sustentabilidade com produtos e serviços oferecidos aos seus consumidores. Sua 

grande estratégia é atrair o consumidor e o expor a um layout inovador e um mix 
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de produtos com grande apelo ao meio ambiente. É assim que vem atuando, 

quebrando a monotonia das gôndolas paralelas e verticalizadas, ampliando o 

espaço de circulação dos seus pontos de venda e oferecendo uma maior 

quantidade de produtos de alta qualidade, entre esses, os ecológicos e 

sustentáveis. Este estudo possui um foco na sustentabilidade e disposição dos 

produtos ecológicos e sustentáveis, nas estratégias usadas e nas mudanças e 

exigências dos consumidores. 

Uma das primeiras medidas que o Pão de Açúcar realizou, em seu ponto 

de venda, foi re-configurar toda a estrutura interna, inovando as gôndolas, a 

maneira pela qual os produtos seriam disponibilizados, displays etc. Um estudo 

realizado pela empresa apontou o grau da importância para os consumidores no 

quesito da qualidade da ambientação, principalmente entre aqueles que faziam 

compras frequentemente  na loja (DANTAS, 2010). 

De maneira semelhante, o grupo Carrefour introduziu um desses selos de 

qualidade em alguns de seus produtos. Um estudo de caso feito com o Grupo 

Carrefour (ZYLBERSTAJN et al, 2008) acompanhou a instalação de um programa 

chamado “Garantia de Origem” (GO), iniciado na França e depois repassado para 

outros países, entre eles o Brasil, em 1999. O programa fundamentou-se na 

garantia dada ao consumidor de que produtos adquiridos na rede possuem a 

garantia total do produto. O produto com garantia de origem é um produto que 

respeita o meio ambiente, é socialmente correto, controlado desde o preparo do 

solo ou nascimento até a chegada às gôndolas, trazendo total confiabilidade e 

segurança ao cliente. Assim, o Carrefour garante que conhece a procedência de 

todos os produtos que revende, é extremamente rigoroso no processo de plantio, 

obtenção, transporte e armazenagem. , garantindo a segurança dos 

consumidores e dos trabalhadores.  

O produto GO que chegava ao centro de distribuição e é avaliado dentro 

dos critérios estabelecidos, para então ser aceito pelo Carrefour. A partir daí, o 

produto era distribuído para as lojas. As ações de identificação e disposição dos 

produtos são realizadas na loja com o objetivo de melhorar a percepção e 

informação ao consumidor. As ações em relação aos produtos nos seus pontos de 
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venda são feitas pelos gestores de lojas, daí a variação que existe no 

posicionamento desses produtos de uma loja para outra. A disposição desses 

produtos é diferente da disposição dos produtos convencionais, fazendo com que 

o consumidor identifique, facilmente, os produtos originários dos dois sub-

Sistemas agroalimentares.  

Observa-se uma complementaridade entre as exigências do Carrefour, 

com seu selo GO e as ações demandadas por compradores internacionais. O selo 

Garantia de Origem é visto como um destaque para o mercado, dando mais 

prestígio à empresa, associando-a à produtos de qualidade superior, 

diferenciando-a perante seus concorrentes. 

O Walmart Brasil e seus fornecedores assumiram, em junho de 2009, 

compromissos relacionados à CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO MAIS SUSTENTÁVEL. O 

Pacto pela Sustentabilidade, ou Sustentabilidade de Ponta a Ponta, foi 

construído ao longo de seis meses, dialogando com fornecedores, pesquisadores 

e representantes de ONGs e do governo (WAL-MART, Relatório de 

Sustentabilidade 2012, Relatório Cadeias Produtivas, Relatório Embalagens). 

Neste contexto, segundo o Wal-Mart, o papel de cada organização 

participante das cadeias produtivas responsáveis pela disponibilidade dos 

produtos para os consumidores finais é, hoje, parte do problema, mas 

certamente também da solução e, por esta razão, o Wal-Mart tem dedicado 

atenção especial à rede de fornecedores, da encomenda de produtos 

sustentáveis ao suporte técnico para pequenos produtores se desenvolverem.  

A loja virtual crida pelo Wal-Mart adicionou a categoria Produtos 

Sustentáveis, com mais de 700 itens, distribuídos em seis temas: Cosméticos 

Orgânicos e Naturais, Energia, Matéria-Prima, Transporte Alternativo, Redução 

de Resíduos e E-Solidário. 

O grupo Wal-Mart elaborou um Relatório de Embalagens após uma extensa 

pesquisa e levantamento sobre a utilização e acúmulo de diversos tipos de 

embalagens.  O relatório também revelou que hoje, em todos os segmentos da 

cadeia produtiva, há uma forte movimentação no sentido de implementar e 
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aprimorar os processos de produção sustentável e de gestão de resíduos pós-

consumo. O setor de embalagens abriu a possibilidade de produção de 

embalagens de acordo com o perfil de cada grupo de consumidores, atendendo 

diversas necessidades. 

O primeiro entrevistado foi o gerente da unidade Pão de Açúcar Alphaville, 

Fabiano Silveira. Fabiano explica que o surgimento dos produtos ecológicos no 

Pão de Açúcar foi natural, pois faz parte da cultura da empresa ter uma 

preocupação com o meio ambiente, e pelo fato desses produtos possuírem uma 

demanda muito alta também. Segundo ele: 

Há uma separação bastante visível dentro do varejo. Primeiramente, há 

uma separação entre os produtos orgânicos dos “tradicionais”, estes 

aqueles que incluem uso de substâncias tóxicas durante seu processo de 

produção. Também há uma separação na própria gôndola, separando os 

produtos sustentáveis dos outros através de agrupamento vertical ou 

horizontal.  

Esse método é uma técnica usada pelo setor de merchandising da empresa, a 

qual afirma que a maneira pela qual os produtos são agrupados nas gôndolas é 

de extrema importância, pois é uma imagem que o produto passa para seu 

consumidor.  

Fabiano ressaltou que o Pão de Açúcar realiza um projeto chamado “Caras 

do Brasil”, no qual incentivam pequenos e médios agricultores e produtores a 

terem seus produtos vendidos no supermercado. Desse modo, a empresa compra 

estes produtos desses fornecedores e transformam-nos em produtos conhecidos 

como Produtos Pão de Açúcar. Tais produtos possuem, geralmente, uma gôndola 

própria reservada apenas para eles. Fabiano ressalta também que: 

nenhum produto do Pão do Açúcar é adquirido por consignação, 

simplesmente pelo fato de não trabalharem com esse método. 

Sobre os fornecedores, explica que o Pão de Açúcar possui um 

departamento próprio onde analisam se os fornecedores possuem algum selo 

ligado a algum órgão, como o IBD, por exemplo. Eles analisam se há 
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envolvimento de trabalho escravo ou em condições precárias, qualidade do 

produto, método de fabricação e produção etc. 

Referente aos preços dos produtos, ele explica que o processo de 

fabricação destes produtos sustentáveis demanda mais trabalho e, por isso, seu 

alto custo provém naturalmente. Há sempre uma análise dos custos e, depois, 

uma análise do mercado, a fim de estabelecerem o preço ideal para seus 

produtos.  

O segundo entrevistado foi o Gerente de Mercearia do supermercado Wal-

Mart da Vila Leopoldina, Diego Alves.   

Segundo Diego: 

os produtos orgânicos perecíveis ficam num local separado, na própria 

região dos perecíveis tradicionais. Há uma placa sobre eles com o título 

“Vida Saudável”, que foi inicialmente colocada na unidade Tamboré e 

depois também foi colocada outras unidades.  

Já os produtos orgânicos não perecíveis ficam localizados junto com os produtos 

tradicionais, por setor. Não há uma região ou prateleira exclusiva para eles.  Os 

fornecedores são escolhidos pela Central baseando-se nas marcas mais 

conhecidas como Jasmine, Native, Taeq etc. Os fornecedores devem estar 

enquadrados nas condições impostas pelo Wal-Mart relativas às condições de 

trabalho socialmente éticas e ambientalmente sustentáveis, segundo seu 

compromisso de sustentabilidade. 

O gerente afirma que: 

 falta informação ao público sobre produtos orgânicos, eu mesmo não 

conhecia nada sobre orgânicos antes de trabalhar nesse setor. As pessoas 

não entendem por que são mais caros e por que vale apena mais pagar 

mais por esses produtos. Não conhecem o benefício. A placa “Vida 

Saudável” é a única coisa que mostra que eles são mais saudáveis do que 

os outros tradicionais.  
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Em relação à visão de sustentabilidade apresentada pelos consumidores 

entrevistados, embora ampla e diferente em alguns aspectos, está a não 

agressão ao meio ambiente no uso dos recursos naturais, redução da 

contaminação ambiental, importância de incluir todos os processos – 

educacionais, políticos, econômicos e sociais – em todos os setores de produção, 

utilização dos recursos do meio de maneira não predatória, sem levá-los ao 

esgotamento, preservando-o para as próximas gerações. 

Na opinião dos consumidores, o varejo sustentável é visto como aquele 

que realiza ações que minimizam os efeitos danosos ao meio ambiente e 

colocam produtos saudáveis à disposição do consumidor, que oferecem produtos 

que não agridem a natureza, aquele que oferece produtos provenientes de um 

meio de produção justo socialmente, ambientalmente, melhorando a qualidade 

de vida, aquele que trabalha com produtos de origem controlada, aquele que se 

preocupa com a redução de recursos ambientais. 

Outros destacaram que é um varejo que prevê ações que amenizem os 

possíveis efeitos negativos advindos de sua ação (no descarte, por exemplo). De 

modo geral, na visão dos consumidores, o varejo sustentável não coloca à venda 

apenas produtos saudáveis, mas também concordam que o produto, na sua 

cadeia produtiva não deve agredir o meio ambiente e deve economizar recursos.  

Dos dez consumidores entrevistados, dois consomem apenas produtos 

orgânicos, perecíveis e não perecíveis. Apenas dois deles frequentam feiras 

livres orgânicas e alegam que o preço lá é melhor e a oferta maior.  

Também adquirem alimentos com garantia de origem oferecidos pelos 

varejos. Os outros compram alguns orgânicos, apenas perecíveis, como legumes, 

verduras e algumas frutas, mas ainda se valem dos tradicionais. Apenas um deles 

compra, eventualmente, biscoitos e cereais orgânicos. A maioria alega o preço 

muito mais alto, e que ainda falta maior variedade de legumes e frutas 

oferecidas entre os orgânicos, pois nem sempre você encontra o que gostaria.  

Uma consumidora entrevistada disse que: 
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os preços são muito altos. A gente consegue comprar algumas coisas, mas 

não tudo que gostaria. 

A maioria relata que não encontra no varejo uma variedade grande de 

produtos orgânicos, como frutas, legumes e verduras e reclama dos preços muito 

altos. Um dos consumidores sente falta de produtos como copos descartáveis e 

sacolas de lixo biodegradáveis. Quanto à disposição dos produtos sustentáveis, é 

de comum acordo que eles devem estar em locais separados, destacados dos 

tradicionais, de maneira que fiquem bem visíveis ao consumidor. Todos 

ressaltaram que os locais onde estes produtos ficam expostos deveriam conter 

explicações sobre o produto, ressaltando sua vantagem e importância, pois a 

maioria das pessoas não sabe a diferença entre esses produtos e os tradicionais. 

Foi através de outras fontes que eles aprenderam sobre o produto orgânico. 

Uma consumidora explicou: 

Sei sobre orgânicos pois outras pessoas me explicaram. Antes, eu não sabia 

exatamente o que eles eram. 

 Todos concordam que se tivessem mais explicações sobre o produto em si, 

suas vantagens e sua procedência, as pessoas comprariam mais daqueles 

produtos. 

 

Considerações Finais 

Como este estudo realizou um número pequeno de entrevistas, tanto com 

os gestores como com os consumidores, não seria viável fazer afirmações 

certeiras sobre o comportamento dos mesmos, porém, fica evidente que as 

estratégias de disponibilização de produtos ecológicos e sustentáveis dentro do 

varejo são falhas, seja pelas respostas dadas pelos gestores ou seja pelas 

observações ressaltadas pelos consumidores. Como visto, poucos consumidores 

podem ser considerados consumidores verdes, ou seja, compram 

frequentemente e conhecem sobre o assunto de sustentabilidade. Alguns não 

entendem porque são mais caros, se é alguma jogada de marketing dos varejos, 
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ou se existe um real benefício em adquiri-los. O Wal-Mart, por exemplo, possui 

apenas uma placa escrito “Vida Saudável” próximo à localidade dos produtos 

orgânicos, não viabilizando informações mais concretas para os consumidores. 

Assim, deve-se criar uma área que gere conhecimento, agradando aqueles que já 

consomem tais produtos e para aqueles desconhecem sobre o assunto, atraindo-

os e tornando-os compradores destes produtos. A vantagem de investir em 

disponibilização eficiente é que, quando bem feita, os varejos passam a não 

depender mais de um marketing boca-a-boca para a venda destes produtos 

sustentáveis, pois conseguirá captar a atenção dos consumidores.  

Outra sugestão foi o fato de uma melhor explicação por parte do varejo 

destes produtos, explicando os benefícios dos produtos, origem, qual a diferença 

entre eles e os tradicionais, assim como as ações realizadas pela empresa, 

muitas vezes desconhecidas pelos consumidores. Se a empresa realiza ações 

sustentáveis e possui selos de qualidade, seria vantajoso dividir essa informação 

com os consumidores. 
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